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Efter det til tider over-

vældende store besøgs-

tal i sommer, er der ble-

vet stille i vores café. 

Sådan skriver de frivilli-

ge i et opslag på husets 

Facebook-side: 

”Vi elsker at bage kage 

og boller, lave suppe og 

hygge om vores gæster i 

caféen, men vores stole 

og sofaer er lidt tomme, 

trods det at vi måske 

har byens bedste ud-
sigt. Vi håber, du har 

lyst til at komme og tage 

plads i den lidt ensom-

me sofa. Drikke god kaf-
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Side 1 Nyhedsbrev 

fe eller spise en portion 

varm suppe med nybagt 

brød.” 

Derudover vil vi minde 

om, at der i cafeen er 

mulighed for billigt at 

købe en masse ting, hu-

sets strikkeklub har 

fremstillet. Babytøj, hu-

er, sokker, karklude og 

gæstehåndklæder og 

meget mere, du enten 

selv kan bruge eller 

bruge som gaver. Netop 
i denne tid kunne det 

være en idé! 

Desuden har vi vores 

”forfatterskab”. Her kan 

du komme og hente en 

bog eller flere. Ganske 

gratis. Måske sætter du 
den tilbage efter endt 

læsning; måske behol-

der du den eller giver 

den videre… Det er da 

noget af et tilbud! 

Caféen er åben tirsdag, 

onsdag, torsdag og fre-

dag fra 12.15 til 16.00 

Skal vi holde døren 

åben og byde dig vel-

kommen? 

Kom og besøg Pilgrimshuset! 

Som forventet har Covid 19 betydet mange ændringer henover efteråret  - også 

for Pilgrimshuset.  Mange ting har ikke kunnet gennemføres som ønsket eller 

som allerede planlagt. 

Vi har dog heldigvis kunnet holde fast i åbningstiderne i cafeen, hverdagenes 

middagsbøn, onsdagens morgenandagt og efterfølgende vandringer samt tors-

dagens strikkeklub; naturligvis med skyldigt hensyn til regler og restriktioner. 

Torsdag d. 12.11. kunne vi også gennemføre den planlagte sang– og oplæs-

ningsaften med Eva Matjeka, Vibeke Dietz og Finn Møller.  

Men sommerens rykind af turister er stilnet mærkbart af; faktisk kunne vi 

godt ønske os langt flere besøg i cafeen. Læs nedenfor og spred de gode tilbud! 

Vi vil meget gerne byde 

Charlotte Backhaus 

velkommen som vores 
nye pilgrimspræst fore-

løbig ansat som vikar i 

3 måneder.  

Charlotte vil de fleste 

dage være at træffe i 

Pilgrimshuset.  

Se mere om hende i Fa-

ceBook-gruppen Pil-

grimshuset Maribo  



Klostergade 16-20 
4930 Maribo 

Pilgrimshuset 

Følg jævnligt på husets hjemmeside www.pilgrimshus.dk og særligt i 

FaceBook-gruppen Pilgrimshuset Maribo for at se, hvilke andre van-

dringer, retræter, foredrag og lignende, der arrangeres. Især i denne 
Corona-tid er det svært at annoncere dem meget lang tid i forvejen, 

og derfor omtales de ikke her i nyhedsbrevet. 

Hvis du er en glad bruger af hu-

set og dets arrangementer, eller 

hvis du bare i det hele taget støt-
ter initiativerne og ideerne med 

huset, opfordres du til at melde 

dig ind i Pilgrimshusets Venne-

forening. 

Kontingent pr. år: 
150,- kr. for enkeltpersoner 
400,- kr. for pilgrimsforeninger 
400,- kr. for menighedsråd 
 
Indbetal til 
konto 6520 2672846  

i Lollands Bank 
Skriv ”kontingent” som benæv-

nelse 

Eller brug 

MobilePay 46935 

Angiv dit navn under kommentar 

Som medlem modtager du natur-

ligvis automatisk vort nyheds-

brev — hvis du vel at mærke har 

oplyst din mailadresse. 

Besøg Pilgrimshusets 
hjemmeside: 

www.pilgrimshus.dk 
 

Eller på Facebook: 

www.facebook.com/

pilgrimshus 

De faste arrangementer 

Kontakt til huset: 
Kevin McLaughlin 
Telefon: 30636620 

Mail: mail@pilgrimshus.dk 
 

Kontakt ang. nyhedsbrev 
og venneforening: 
Jessy Graff-Jessen 
Telefon: 20210597 

Mail: graffjessen@gmail.com 

 

Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt sam-

lingssted. Ud over Domkirken rummer byen et Birgittinerkloster og en 

klosterruin ved Maribo sø. Tanken om en pilgrimsbase i Maribo er også 

inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena i Sverige. Det blev dannet i 

midten af 1990’erne med støtte fra Linköping stift. I Vadstena ligger 

centeret i nær tilknytning til Klosterkirken, og samtidig tæt på Birgitta-
søstrenes kloster. Dette har dannet grundlag for et veludviklet økume-

nisk samarbejde i byen og givet liv til Klosterkirken i Vadstena. 

Det er ønsket med Pilgrimshuset at styrke Maribos status som kultu-

relt og religiøst hovedsæde på de danske sydhavsøer, og at samarbejde 

med kommunerne om at udvikle nye former for helårsturisme. 

 

Mange moderne mennesker er religiøst søgende, og denne søgen imøde-

kommer en uforpligtende vandring i naturens katedral. 

Det at vandre langs en pilgrimsrute er ikke kun en ydre rejse, det er 

også en indre rejse, hvor hjernen renses og hjertet åbnes, så vi kan er-

fare en dimension af livet, der ellers kan gå tabt i en fortravlet, digital 

hverdag. 

  

Lolland-Falster har et særligt potentiale for pilgrimsvandring. Naturen 
er smuk og storslået, og der er aldrig langt til skov, sø og strand. Desu-

den ligger der smukke, gamle middelalderkirker overalt i landskabet – 

rum, hvor man kan træde ind, sætte sig på en bænk og hvile fødderne, 

mens man mærker historiens vingesus, der sidder i de gamle mursten. 

Stiftets mange pilgrimsruter er desuden samlet i en oversigt 

(Pilgrimskortet), der kan købes i Pilgrimshuset i Maribo, samt i turist-

foreninger i Maribo og Nykøbing F. Med Pilgrimskortet kan man selv 

udforske ruterne i stiftet og besøge kirker på vejen. 

Om Pilgrimshuset i Maribo           

Medlemskab 

Side 2 Nyhedsbrev 

Der er middagsbøn i domkirken på alle hverdag kl. 12.  

Pilgrimshusets café åbner efter bønnen, altså ca. kl. 12.15, og har 

åbent til kl. 16, tirsdag til fredag. Der er et begrænset sortiment i ca-

feen, til gengæld er det helt ok at medbringe egen mad. 

Onsdag er der morgensang i kirken kl. 9, efterfulgt af muligheden for 

sammen at drikke kaffe og spise lidt brød i Pilgrimshuset. Kl. 10 er 
der afgang for dem, der ønsker at deltage i onsdagsvandringerne. Se 

hele tiden aktuelle opslag om pilgrimsvandringerne på husets Face-

Book-side. 

I cafeen finder du forfatterskabet, hvor du er velkommen til helt gra-

tis at hente en bog til låns eller til eje. Du kan også selv sætte en bog, 

hvis du synes, den skal videre til nye læsere.  

Der er salg af bøger, smykker og andet med relation til det at være 

pilgrim og vandrer. Du finder endvidere et udvalg af strikkeklubbens 

produkter til salg til meget rimelige priser. Indtægter fra salget går til 

venneforeningen. 

De særlige arrangementer 


